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ДО 

Г-ЖА ВЕСНА БАЛТИНА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ 

ОБЩИНА БУРГАС 

 

 

 

05.02.2021  

 

Относно: Определяне на приоритетни зони  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК-КМЕТ, 

 

Във връзка с текущо обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Бургас 
в периода 2021-2027 г., обръщам се към Вас с предложение за включване на западния 
бряг на Бургаско езеро в приоритетна зона за въздействие за свързаност и интеграция за 
периода 2021-2027 г., съгласно представения на обществеността Проект на зони за 
въздействие с наименование „Териториална основа на плана – целево зониране“ 

 

Мотивите ми са следните: 

- Като се има предвид, че Бургаско езеро е едно от двете крайбрежни езера в 
Община Бургас, което попада с цялата си територия в границите на гр. Бургас; 

- Като се вземат под внимание констатациите от Проекта на зони за въздействие 
за Зоната за свързаност и интеграция и в частност следните от тях: 

Проблеми: Ограничено количество озеленени площи за широк и ограничен 
обществен достъп (паркове, градини, линейно улично озеленяване, 
озеленяване при обекти на общественото обслужване); 

Потенциали: Местоположение, достъпност в рамките на 30-минутен изохрон; 
Концентрация на човешки ресурс и трудоспособно население; Генератори на 
ежедневни трудови пътувания към град Бургас; Висок дял съхранената  
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природна среда като гори, речни корита, озеленяване извън и в селищната 
структура; Множество възможности за развитие на зелената система с 
паркове, градини и спортни комплекси с многофункционална насоченост; 
Свободни площи и поземлени имоти за намеса; 

- Като се отчете факта, че Община Бургас е направила първи стъпки за изграждане 
на зелена инфраструктура край Бургаско езеро (зони за отдих по източно 
крайбрежие), както и има изработен проект за изграждане на посетителски 
център за наблюдение на птици на западно крайбрежие на Бургаско езеро, 
финансиран с Европейски средства; 

- Като се има предвид съществуващия частен икономически интерес, 
благодарение на който е изградена и предстои да бъде разширена екологична 
инфраструктура в района за западното крайбрежие на Бургаско езеро (Екопарк 
„Вая“, който опазва района на защитена местност „Вая“ с площ 379,354 ха – 
www.ecoparkvaya.com. В рамките на тази територия е разположена и ферма за 
екстензивно екологосъобразно отглеждане на риба на площ от 60 ха, което 
превръща мястото в особенно ценна от екосистемна гледна точка ), предизвиква 
значителен интерес, но който остава изолиран поради липса на каквато и да била 
транспортна свързаност с града (като напр. градски транспорт, велоалеи, 
пешеходни маршрути) не само с града, но и с близките населени места (кв. Долно 
Езерово, кв. Горно езерово); 

- Като се вземат под внимание европейските, националните и регионални 
стратегически документи, които без изключение включват въвеждането на 
екосистемни услуги и решения, основани на природата (Nature-based solutions) в 
приоритетите на всички териториални нива; 

- Като се съобразим със Стратегическа цел 2 „Повишаване качеството на живот“ от 
Приоритет 1 от Действащия План за градско възстановяване и развитие 2014-
2020, която се очаква да остане като приоритетна и в следващия програмен 
период; 

- Като се отчете, че в програмен период 2014-2020 г. за Бургаско езеро и 
прилежащите му територии не са направени почти никакви инвестиции (с 
изключение на изолираните няколко малки зони за отдих по източно 
крайбрежие); 

- Като се вземе под внимание факта, че Бургас е един от най-значимите за туризма 
градове в България; 

Обръщам се към Вас с предложение за включване на западно крайбрежие на Бургаско 
езеро, включващо Екопарк „Вая“ и територията между Екопарка и кв. Долно Езерово, в 
която е проектирано изграждането на посетителски център за наблюдение на птици от 
Община Бургас, в Зоната за свързаност и интеграция по Проект на зони за въздействие с 
наименование „Териториална основа на плана – целево зониране“ (Предложения за 
приоритетни зони за въздействие на община Бургас до 2027 г. | Община Бургас 
(burgas.bg) 
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Моля при планирането да отчетете, че изградените досега малки зони за отдих по 
източно крайбрежие на Бургаско езеро граничат с бул. “Тодор Александров“, който е с 
няколко платна и мантинела без осигурено пешеходно преминаване (напр. пасарелка) 
за пешеходен достъп откъм кв. Победа и поради факта, че този участък от кв. Победа е 
промишлен, а не жилищен – тези зони остават изолирани и несвързани с останалата 
градска среда. Поради това, смятам, че екосистемните и социално значими инвестиции 
в зелена инфраструктура и базирани на природата решения (Nature-based solutions) за 
свързване на града с околните природни забележителности на Бургаско езеро трябва да 
бъдат разположени от западната, а не от източната страна на езерото.  

Моля при изготвяне на Плана за развитие на Община Бургас през програмен период 
2021-2027 да бъде обърнато повече внимание на специалните природни особености на 
града, предвид, че на територията му са разположени две Рамсарски места, а на 
територията на Област Бургас - пет (от общо 11 за територията на България!). смятам, че 
това голямо предимство на града не е застъпено в достатъчна степен в действащия План 
за градско възстановяване и развитие (2014-2020). Дори прави впечатление, че в него не 
са посочени всички защитени зони и защитени територии и дори не се прави разлика 
между двете категории защитени обекти(!). Такова ниско ниво на познаване на едно от 
най-големите предимства на града – природното богатство, което предимство се 
развива само като отделни малки инициативи на НПО от региона и по никакъв начин не 
се възприема като водещо от общинската администрация е значителен пропуск, който 
следва да се отстрани при разработването на новия план за интегрирано икономическо 
развитие. 

Вярвам, че ще вземете под внимание така направените предложения за подобряване на Плана 
за интегрирано развитие на Бургас в периода 2021-2027 г. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 
 
ИНА АГАФОНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС  
ФОНДАЦИЯ „ВИА ПОНТИКА“ 

 


